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  الحمد �                                                                                            الجمهورية التونسّية

  مجلس المنافسة     

 203082القضية اإلستعجالية عدد 

  2020ديسمبر 24تاريخ القرار:

  قرار إستعجالي  

  القرار التالي بين:أصدر مجلس المنافسة 

بلحاج :  الطالبة الفرجاين  �ج  مقرها  القانوين  ممثلها  شخص  يف  احلراسة  ملؤسسات  النقابية  الغرفة 

 39حي اخلضراء تونس وحمل خمابرا9ا مكتب األستاذ فيصل العالين الكائن مقره ب    4عمارة عدد

  . تونس �1002ج ابن رشيق البلفدير 

  من جهة    

  المطلوبة: 
مر شركة    - قرب  املهرجان  حي  مقرها  القانوين  ممثلها  شخص  يف  للخدمات  التكوين اجلنوب  كز 

الشمالية  3200 أيب تطاوين  إبن  معاوية  بشارع  مكتبه  الكائن  اللطيف  عبد  مكرم  األستاذ  ،Wئبها 

    املنزه الثامن تونس. 2ط 38سفيان عدد

القانوين مقرها     اإلتصالية  شركة    - الصناعية     املنطقة    املقاولني    �جللخدمات يف شخص ممثلها 

  . 2الشرقية 

  من جهة أخرى 

بعد اإلطالع على املطلب اإلستعجايل املقدم من طرف األستاذ فيصل العالين نيابة عن الغرفة 

املنافسة حتت عدد   الوطنية ملؤسسات احلراسة واملرسم بكتابة جملس  بتاريخ    203082النقابية 

والذي يهدف إىل القضاء إستعجاليا gلغاء تعاقدات كل من شركيت اإلتصالية    2020أكتوبر6

املنافسة وإعالن    املنشآتت واجلنوب للخدمات املربمة مع  للخدما  العمومية دون إحرتام قواعد 

طلبات عروض جديدة يف شأ�ا وختطئتهما مببلغ مليون دينار لكل منهما لفائدة الطالبة تصرف  

  للشركات األخرى كتعويض عن األضرار الالحقة uا. 
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إىل   الراهن  طلبها  يف  املدعية  استندت  بعض  وحيث  إحتكار  أن  حتاول  اإلقتصادية  املؤسسات 

إبرام   طريقة  إستغالل  عرب  اإلقتصادية،وذلك  احلركية  يف  يساهم  {عتباره  احلراسة  خدمات  سوق 

املنافسة الدعوة إىل  املتمثلة يف  الوجوبية  املرور {ملراحل  املباشر دون   فتحو   الصفقات {لتفاوض 

  د.إسناد الصفقة وإشهار اإلسناو  تقييم العروضو  العروض

أن   إىل  املدعية  تشري  يكون  وحيث  أن  العمومية  املؤسسات  لفائدة  اخلدمات  إسداء  يف  املبدأ 

عدد األمر  ملقتضيات  تطبيقا  العروض  طلب  آلية  عرب  تنافسية  ملعايري   1039خاضعا 

الفصل  2014مارس13،املؤرخ يف2014لسنة العمومية،فإن  الصفقات  بتنظيم  من    49املتعلق 

إستثناء يتعلق gعتماد الصفقات {لتفاوض املباشر وذلك   05املطةنفس القانون قد أقر ضمن  

{لنسبة للصفقات اليت يتم إبرامها مع املؤسسات واملنشات ذات األغلبية العمومية اليت يتم بعثها  

و أنه  مت إستغالل هذا   يف إطار برامج التنمية اجلهوية أو يف إطار إجراءات ذات صبغة إجتماعية

للتحكم للخدمات   اإلستثناء  اجلنوب  شركيت  قبل  من  إحتكارها  و  احلراسة  خدمات  سوق  يف 

صفقة  على  للخدمات  اإلتصالية  شركة  حصول  خالل  من  ذلك  للخدمات،وجتسم  واإلتصالية 

خدمات احلراسة والتنظيف يف ذات الوقت مبدينة الثقافة دون إعالن طلب عروض أو إستشارة  

  من قبل وزارة الثقافة. 

قو  إىل  املنتفعة  أنه {لرجوع  العمومية  املنشات  مال  رأس  اخلاص يف  القطاع  من  املسامهني  ائمات 

ذلك  بينها،ويتجسد  مصاحل  تالقي  يتبني  uا  املشتكى  احلراسة  خدمات  وشركات  {خلدمات 

مسري  يف   يمبطالبة  مسامهة  gعتبارها  البرتولية  الشركات  بقية  البرتولية  لألنشطة  التونسية  الشركة 

  قودهم السابقة والتعاقد مباشرة مع شركة اجلنوب للخدمات.رؤوس أمواهلم بفسخ ع

صلب املؤسسة مما أجرب    فقد رفضت  ذلك،فضال عن  و   شركة إتصاالت تونس إدماج عملتها 

وتنظيف   حراسة  مبهام  القيام  إليها  يعهد  احلراسة  خلدمات  اإلتصالية  شركة  إنشاء  على  الدولة 

  ميع فروعها.وصيانة احلديقة ومقرات شركة إتصاالت تونس جب
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البرتوليةلقد سلكت  و   لألنشطة  التونسية  املنحى �ن     الشركة  للخدمات   ذات  أنشأت شركة 

يفوق الثمن املتداول يف القطاع    بثمن   معها عقود خدمات حراسة  وأبرمت    مبعية شركات أخرى 

  .   %60بنسبة 

إىل   أدى  األمر  متتع  تدهور  وهذا  مقابل  حراسة  شركات  عدة  بعدة  وضعية  املطلوبتني  الشركتني 

 صفقات بصفة مباشرة دون تطبيق وإحرتام الرتاتيب املعمول uا. 

الرد التقرير يف  على  اإلطالع  من    وبعد  به  نيابة عن شركة    املدىل  اللطيف  عبد  مكرم  األستاذ 

عدد   حتت  ا�لس  بكتابة  املرسم  للخدمات  والذي    2020ديسمرب22بتاريخ    711اجلنوب 

به   دعوىجاء  الفصل    أن  ألحكام  الشكل  حيث  من  خمالفة  وردت  القانون    15احلال  من 

يف    2015لسنة  36عدد املنافسة    2015سبتمرب   15املؤرخ  تنظيم  gعادة  املتعلق 

الفصل   شروط  مجيع  من  خلوها  يتبني  اخلصيمة  عريضة  إىل  {لرجوع  أنه   15واألسعار،ذلك 

صلية سابقة  سالف الذكر يف فقرتيه األخرية وقبل األخرية،كما أ�ا   مل تقدم ما يفيد وجود قضية أ

من    15النشر خبصوص نفس املوضوع وذلك حىت يتسىن هلا القيام إستعجاليا على معىن الفصل  

  . 2015لسنة 36القانون عدد 

 �2014سيس املدعى عليها و  �ريخ    2013يت  وقائع تعود إىل سنكما أن الدعوى تتعلق ب

كثر من ست سنوات على التجاوزات املزعومة األمر الذي  أ�ريخ بداية نشاطها أي بعد مرور  

  . 15تنتفي معه صبغة التأكد والضرر احملدق اليت اشرتطها الفصل 

املؤرخ يف   1039الختضع لألمر عدد  منوبته  فإن  املدعية  خالفا ملا ذهبت إليه  فضال عن ذلك و و 

  3والذي ضبط جمال تطبيقه يف الفصل  بتنظيم الصفقات العمومية،  ملتعلق  وا  2014مارس  13

العمومية   الصفقات  الذي عرف  مبقابل  " منه  العموميني  املشرتين  قبل  تربم من  العموميني مبقابل  ��ا عقود كتابية  املشرتين  قبل  تربم من  العموميني مبقابل  ��ا عقود كتابية  املشرتين  قبل  تربم من  العموميني مبقابل  ��ا عقود كتابية  املشرتين  قبل  تربم من  ��ا عقود كتابية 

عمومية   طلبات  إجناز  عمومية  قصد  طلبات  إجناز  عمومية  قصد  طلبات  إجناز  عمومية  قصد  طلبات  إجناز  أنه  قصد  الدولة  وأضاف  األمر  هذا  معىن  على  عموميا  مشرت¢  الدولة  يعترب  األمر  هذا  معىن  على  عموميا  مشرت¢  الدولة  يعترب  األمر  هذا  معىن  على  عموميا  مشرت¢  الدولة  يعترب  األمر  هذا  معىن  على  عموميا  مشرت¢  يعترب 

        . . . . " " " " لية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واملنشآت العمومية لية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واملنشآت العمومية لية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واملنشآت العمومية لية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واملنشآت العمومية واجلماعات احمل واجلماعات احمل واجلماعات احمل واجلماعات احمل 
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وحيث أن شركة اجلنوب للخدمات ال تدخل ضمن هذه التصنيفات gعتبارها منشأة ذات أغلبية 

و تنشط يف إطار خاص  عمومية �خذ شكل شركة خفية اإلسم ختضع �لة الشركات التجارية  

الفصل   جييزه  لألشخاص    من  49وإستثنائي  خيول  والذي  العمومية  {لصفقات  املتعلق  األمر 

من نفس األمر يف بعض احلاالت ومنها حالة التعامل مع املؤسسات ذات   3املذكورين {لفصل  

صبغة  األغلبية العمومية اليت مت إنشاؤها يف إطار برامج التنمية اجلهوية ويف إطار إجراءات ذات 

عن صفقات  إبرام  إمكانية  طلب    إجتماعية،  إلجراءات  اخلضوع  ودون  املباشر  التفاوض  طريق 

  العروض.

  . 2017سبتمرب6املنشور الصادر عن ر¥سة احلكومة بتاريخ وهو ما يؤكده 

عدد القانون  على  اإلطالع  يف    2015لسنة    36وبعد  املتعلق   2015سبتمرب    15املؤرخ 

  ،gعادة تنظيم املنافسة واألسعار

  {لصفقات العمومية،وعلى األمر املتعلق 

عدد   األمر  يف    2006لسنة    477وعلى  التنظيم    2006فيفري    15املؤرخ  بضبط  املتعلق 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  وبعد اإلطالع على بقية األوراق املظروفة {مللف. 

  23املعينة ليوم    يفيد إستدعاء األطراف {لطريقة القانونية جللسة املرافعة  وبعد اإلطالع على ما

،وuا تلت املقررة السيدة منال بن هالل ملخصا من تقرير ختم األحباث،وحضر 2020ديسمرب  

األستاذ فيصل العالين Wئب الطالبة ورافع يف ضوء عريضة الدعوى املقدمة وطلب �جيل النظر 

  يفيد تقدمي قضية يف األصل. يف القضية إىل حني تقدمي ما

  طلوبة شركة اجلنوب للخدمات ووجه إليها اإلستدعاء. املومل حيضر من ميثل 

  ومل حيضر من ميثل املطلوبة شركة اإلتصالية للخدمات ووجه إليها اإلستدعاء. 
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واليت جاء    نسخة منها {مللفوتلت مندوب احلكومة السيدة فضيلة الراحبي ملحوظا9ا املظروفة  

ترسيم   بضرورة  املتعلق  الشكلي  اإلستعجايل شرطه  املطلب  يستوف  طاملا مل  أنه  فيها {خلصوص 

  قضية يف األصل فإنه يقرتح رفض طلب إختاذ الوسائل التحفظية.

يوم   جبلسة  {حلكم  والتصريح  للمفاوضة  القضية  حجز  ا�لس  قرر  ذلك  ديسمرب    24إثر 

2020.  

 ونية صرح بما يلي:وبها وبعد المفاوضة القان

الراهن كان  حيث   اإلتصالية    يرمي    الطلب  شركيت  تعاقدات  gلغاء  إستعجاليا  القضاء  إىل 

املنافسة وإعالن   العمومية دون إحرتام قواعد  للخدمات واجلنوب للخدمات املربمة مع املنشآت 

  مببلغ مليون دينار.  كل منهما ختطئة  طلبات عروض جديدة يف شأ�ا و 

املؤرخ      2015لسنة    36  من القانون عدد   15وحيث تنص أحكام الفقرة التاسعة من الفصل  

ال تقبل الطلبات املتعلقة  ال تقبل الطلبات املتعلقة  ال تقبل الطلبات املتعلقة  ال تقبل الطلبات املتعلقة  """"أنه     ،املتعلق gعادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب    15  يف

        . . . . " " " " gختاذ الوسائل التحفظية الوقتية إال يف نطاق قضية يف األصل سابقة النشر gختاذ الوسائل التحفظية الوقتية إال يف نطاق قضية يف األصل سابقة النشر gختاذ الوسائل التحفظية الوقتية إال يف نطاق قضية يف األصل سابقة النشر gختاذ الوسائل التحفظية الوقتية إال يف نطاق قضية يف األصل سابقة النشر 

مبا    األصل  تتوىل رفع دعوى يف    الطالبة بتقدمي الطلب اإلستعجايل الراهن دون أن وحيث اكتفت  

صريح بقبوله   . حيول دون الت

  

  ولهذه األسباب:

  قرر المجلس عدم قبول المطلب. 

�لس املنافسة بر¥سة الّسيد رضا بن حممود وعضويّة    وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية

  وسندس {لشيخ  والسيدان حممد العيادي وحممد شكري رجب.السيد�ن فتحية محاد 

 حبضور كاتبة اجللسة الّسيدة ميينة الزّيتوين. 2020ديسمرب  24جبلسة يوم علنا وتلي   
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        كاتبة اجللسة. كاتبة اجللسة. كاتبة اجللسة. كاتبة اجللسة.                                                         الرّئيس  الرّئيس  الرّئيس  الرّئيس  

        

        ميينة الزّيتوين ميينة الزّيتوين ميينة الزّيتوين ميينة الزّيتوين                                                                                                                         رضا بن حممود رضا بن حممود رضا بن حممود رضا بن حممود             
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